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اسيِّ رَ ل الدِّ صْ ابيع الْفَ لَى أسَ ة عَ رَ رَّ قَ ات الْمُ وعَ وضُ زيعُ الْمَ الفهرس وتَوْ

ó ƒ``` oÑ` r°SC’Gó ƒ```````` o°V rƒ```````` nªrdGá`ëØ°üdG

4المقــدمــة

لُ . األوَّ ئيَّةٍ الَ اتٍ إمْ ارَ هَ تُهُ منْ مَ اسَ تْ درَ بَقَ ا سَ ـةُ مَ عَ اجَ رَ 9مُ

 الثَّانـي والثَّالثُ 
ابــعُ ين.والـرَّ ات والتَّنْوِ كَ رَ عَ الْحَ ة مَ دَّ 12الشَّ

ادسُ  امسُ والسَّ  الْخَ
ـابــعُ يَاء.والسَّ او أوْ بالْ وَ ةٍ باأللف أوْ بالْ تُومَ خْ الٍ مَ ة أفْعَ 20كتَابَ

 الثَّامـنُ والتَّاسعُ 

ـاشــرُ ة.والعَ لمَ كَ ـيَـاء في آخر الْ ط الْ 28نَقْ

ـرَ ـشَ اديَ عَ  الْحَ

ـرَ ـشَ والثَّانيَ عَ

ـرَ ـشَ والثَّالثَ عَ
ة. ارَ اء اإلشَ مَ 35كتَابَة أسْ

ـرَ ـشَ ابعَ عَ *. الرَّ ةُ ائعَ ئِيَّةُ الشَّ الَ طَاءُ اإلمْ 43األخْ

رَ شَ امسَ عَ تْ الْخَ بَقَ تي سَ اتِ الَّ ارَ هَ مَ ميع الْ نُ جَ مَّ تَضَ ات قَصيرة تَ كتَابَة عبَارَ
ا. تُهَ اسَ 47درَ

*  يرصد التلميذ أو التلميذة أخطاءهما من بداية الفصل في الجدول المخصص لذلك لإلفادة منها في معالجة األخطاء الشائعة.
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نُونَ  كُ ئِهِ الَّذينَ يَسْ الَ مَ عَ زُ جَ مَ رَ ، خَ هِ لـِ نْزِ ريبَةِ منْ مَ قَ تِدائِيَّةِ الْ ة االبْ سَ رَ دْ مَ ودُُُُ طَالبُ بالْ عُ سُ

دُ  دِّ ي يُجَ ذِ اءِ الَّ رَ حْ وِّ الصَّ الً فِي جَ امِ ا كَ مً وْ مْ يَ هُ عَ ضيَ مَ بَرِّ ليَقْ ةٍ إلَى الْ لَ هِ في رحْ ارِ بجوَ

. ينَ ورِ رُ سْ مْ مَ تِهِ لَ وا منْ رحْ ادُ دْ عَ ، وقَ لْبَ قَ حُ الْ رِ فْ تِي تُ يَّةِ الَّ بِيعِ نَاظِرِ الطَّ مَ يْنَ الْ اطَ بَ النَّشَ

ي : ـلـِ ـا يَ ا مَ ـنْـهَ جُ مِ ـرِ تَـخْ أَسْ ، وَ ـةَ قَ ـابـِ ـةَ السَّ طْـعَ أُ الْقِ ـرَ الً : أَقْ أَوَّ

. ةٍ بُوطَ رْ ةٍ بتَاءٍ مَ تُومَ خْ اتٍ مَ لمَ ثَ كَ ..........................................أ ـ ثَالَ

اء. ةٍ بهَ تُومَ خْ اتٍ مَ لمَ ثَ كَ ..........................................ب ـ ثَالَ

. ةِ ثَ هِ الثَّالَ اعِ ُ بأنْوَ دُّ ا مَ اتٍ بهَ لمَ ثَ كَ ُجـ ـ ثَالَ دُّ ا مَ اتٍ بهَ لمَ ثَ كَ ..........................................ُجـ ـ ثَالَ

. ةِ ثَ هِ الثَّالَ اعِ نْوينُ بأنْوَ ا تَ اتٍ بهَ لمَ ثَ كَ ..........................................د ـ ثَالَ

. ولَةٍ صُ وْ اءٍ مَ مَ ةَ أسْ ثَ ..........................................هـ ـ ثَالَ

. ـةُ ريَّ مَ ُ قَ مُ ا الَ اتٍ بهَ لمَ ثَ كَ ُو ـ ثَـالَ مُ ا الَ اتٍ بهَ لمَ ثَ كَ ..........................................ُو ـ ثَـالَ

. سيَّـةُ مْ ُ شَ مُ ا الَ اتٍ بهَ لمَ ثَ كَ ُز ـ ثَـالَ مُ ا الَ اتٍ بهَ لمَ ثَ كَ ..........................................ُز ـ ثَـالَ

ـي ومعلِّمتي. لِّمِ عَ ـالءِ مُ ـنْ إمْ ي مِ تـِ اسَ ـرَّ ـةَ فِي كُ قَ ـابـِ ـةَ السَّ طْعَ ـتُبُ الْقِ انيًا : أَكْ ثَ

الئيَّةٍ اتٍ إمْ ارَ هَ استُهُ منْ مَ بَقَتْ درَ ا سَ ةُ مَ عَ اجَ رَ لُ : مُ وَّ سُ األَ رْ الدَّ

لُ يبُ األَوَّ رِ الـتَّـدْ

نُونَ  كُ ئِهِ الَّذينَ يَسْ الَ مَ عَ زُ جَ مَ رَ ، خَ هِ لـِ نْزِ ريبَةِ منْ مَ قَ تِدائِيَّةِ الْ ة االبْ سَ رَ دْ مَ ودُُُُ طَالبُ بالْ عُ نُونَ ُُُسُ كُ ئِهِ الَّذينَ يَسْ الَ مَ عَ زُ جَ مَ رَ ، خَ هِ لـِ نْزِ ريبَةِ منْ مَ قَ تِدائِيَّةِ الْ ة االبْ سَ رَ دْ مَ ودُُُُ طَالبُ بالْ عُ نُونَ سُ كُ ئِهِ الَّذينَ يَسْ الَ مَ عَ زُ جَ مَ رَ ، خَ هِ لـِ نْزِ ريبَةِ منْ مَ قَ تِدائِيَّةِ الْ ة االبْ سَ رَ دْ مَ ودُُُُ طَالبُ بالْ عُ نُونَ ُُُسُ كُ ئِهِ الَّذينَ يَسْ الَ مَ عَ زُ جَ مَ رَ ، خَ هِ لـِ نْزِ ريبَةِ منْ مَ قَ تِدائِيَّةِ الْ ة االبْ سَ رَ دْ مَ ودُُُُ طَالبُ بالْ عُ سُ

ُ. سيَّـةُ مْ .ُ شَ سيَّـةُ مْ  شَ

ُ. ـةُ ريَّ مَ .ُ قَ ـةُ ريَّ مَ  قَ

. ةِ ثَ هِ الثَّالَ اعِ نْوينُ بأنْوَ ا تَ اتٍ بهَ لمَ ثَ كَ .ُد ـ ثَالَ ةِ ثَ هِ الثَّالَ اعِ نْوينُ بأنْوَ ا تَ اتٍ بهَ لمَ ثَ كَ د ـ ثَالَ
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ةٍ  فيدَ مُ ةٍ  لَ مْ ا في جُ ال� منْهَ عُ كُ ثُمَّ أضَ ا،  تُهَ سْ رَ دَ الَّتي  ولَةَ  صُ وْ الْمَ اءَ  مَ تُبُ األسْ أَكْ  : الً  أوَّ
ا يَلي : فيمَ

ةُ يدَ فِ ةُ الْمُ لَ مْ الْجُ     ( مٍ ولُ (بِالَ صُ وْ مُ الْمَ االسْ  
............................................    ......................................

............................................    ......................................

............................................    ......................................

ةُ يدَ فِ ةُ الْمُ لَ مْ الْجُ    ( يْنِ مَ ولُ (بِالَ صُ وْ مُ الْمَ االسْ  

............................................    ......................................

............................................    ......................................

يحِ : حِ لِ الصَّ كْ ا بِالشَّ بِطُهَ ، ثُمَّ أَضْ يلٍ مِ طٍّ جَ ةِ التَّاليَةِ بخَ ةَ الْعبَارَ يدُ كِتَابَ انيًا : أُعِ ثَ

الشمس ضرورية الستمرار الحياة على األرض.

..................................................................................................................

ريب الثَّـانـي التَّـدْ
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طَاءَ التَّالِيةَ : بُ األَخْ وِّ الً  : أُصَ أَوَّ

طَـأُ ابُالْخَ ــوَ الصَّ

هُ سَ رَ دْ مَ .............................................................................الْ

اتُ بَارَ .............................................................................مُ

.............................................................................اطَّبِيبُ

رُ فُ صْ عُ .............................................................................الْ

يذُ و التِّلْمِ لِسُ .............................................................................يَجْ

لَمُ قَ .............................................................................ألْ

نْ يدُ فِ .............................................................................مُ

يُّ  : (١) بَـارِ تـِ ءُ  اخْ ـالَ يًـا  : إمْ ـانـِ ثَ

(١) من كتاب المعلم.

ثُ ريب الثَّـالـِ التَّـدْ

 ُُ

ُ اتُ بَارَ ُمُ اتُ بَارَ مُ
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. عَ رْ الزَّ ي بِهِ النَّاسَ وَ قِ يَسْ ، فَ بِ حُ نَ السُّ يْثَ مِ غَ لُ الْ زِّ نـَ يُ ، وَ ـهِ مِ لُ بِنِعَ زِّ نـَ يُ ، وَ ـهِ مِ لُ بِنِعَ زِّ نـَ يُ ينَا بِّ رَ يُ ـنَا وَ قُ زُ رْ ينَا يَ بِّ رَ يُ ـنَا وَ قُ زُ رْ ينَا يَ بِّ رَ يُ ـنَا بُّ رَ

يـنِ التَّـنْـوِ ، وَ ـاتِ كَ ـرَ عَ الْحَ ةُ مَ دَّ ي : الشَّ سُ الثَّـانـِ رْ الـدَّ

اتِ : كَ رَ عَ الْحَ ةُ مَ دَّ الً : الشَّ أَوَّ

ينِ : عَ التَّنْوِ ةُ مَ ـدَّ انـيًا : الشَّ ثَ

كـي�ا. بًا ذَ لِيُّ ُ طَالـِ ان عَ • كَ
. يْـكَ الِدَ .بِوَ يْـكَ الِدَ ا بِوَ ـار� ـتُكَ بَ فْ رَ ا  عَ ـار� ـتُكَ بَ فْ رَ ا  عَ ـار� بَ •

. كَ دُبُّ ُ فِي فَـخٍّ لـِ ذَ ، وَ شٍّ ُ فِي عُ ورُ فُ صْ ا عُ ذَ ُ هَ ورُ فُ صْ ا عُ ذَ ُ هَ •
ــظُ : حِ أُالَ

يَ : هِ ةِ األُولَى، وَ رَ قْ فِ قِ فِي الْ رَ نِ األزْ ةَ بِاللَّوْ تُوبَ كْ مَ اتِ الْ لِمَ كَ الً : الْ أوَّ
رع الزَّ النَّاس     

حب السُّ نا    ربُّ  
ل ينزِّ ينا    يربِّ  

يْنِ  اثلَ تَمَ يْن مُ فَ رْ نْ حَ ةُ ُ عَ بَارَ وَ عِ هُ دٍ، وَ دَّ شَ فٍ مُ رْ لَى حَ ي عَ تَوِ ا تَحْ ةٍ فيهَ لِمَ لَّ كَ دُ أَنَّ كُ أجِ
ُ في النُّطْق،  رُ رَّ كَ نَا  مُ فُ النُّون هُ رْ ُ (النـْ نَاس) فَحَ رُ رَّ كَ نَا  مُ فُ النُّون هُ رْ ُ (النـْ نَاس) فَحَ ُ كُ رِّ تَحَ اكِن والثَّانِي مُ لُ سَ ، األَوَّ يْنِ تَتَابعَ ُمُ كُ رِّ تَحَ اكِن والثَّانِي مُ لُ سَ ، األَوَّ يْنِ تَتَابعَ ُمُ

ة)،  تْحَ فَ ف الثَّاني (الْ رْ ة الْحَ كَ رَ عَ حَ يْه مَ لَ ةَ (  ّ ) عَ دَّ أضعُ الشَّ ا وَ احدً ا وَ تُبُهُ حرفً لَكني أكْ ةَ (  ّوَ دَّ أضعُ الشَّ ا وَ احدً ا وَ تُبُهُ حرفً لَكني أكْ  ّوَ
ةَ هكذا : (النَّاس). لمَ كَ تُبُ الْ أكْ ة (  َّ ) وَ دَّ قَ الشَّ ا فَوْ هَ عُ أضَ ة (  َّوَ دَّ قَ الشَّ ا فَوْ هَ عُ أضَ  َّوَ
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ا  دُ أَنَّ النُّطْـقَ بهمَ  (النْنَاس) و(النَّاس) أجِ ـرَ ةً أُخْ ـرَّ تَيْن مَ لمَ كَ أُ الْ ـرَ ا أَقْ مَ وعنْدَ
احد  ف وَ رْ تَبَ بحَ ة أنْ تُكْ لمَ كَ ذه الْ ةَ لهَ حيحَ ةَ الصَّ لَكنَّ  الْكتَابَ ، وَ تَلفُ ُ الَ يَخْ احدُ احد وَ ف وَ رْ تَبَ بحَ ة أنْ تُكْ لمَ كَ ذه الْ ةَ لهَ حيحَ ةَ الصَّ لَكنَّ  الْكتَابَ ، وَ تَلفُ ُ الَ يَخْ احدُ احد وَ ف وَ رْ تَبَ بحَ ة أنْ تُكْ لمَ كَ ذه الْ ةَ لهَ حيحَ ةَ الصَّ لَكنَّ  الْكتَابَ ، وَ تَلفُ ُ الَ يَخْ

ة. كَ رَ عَ الْحَ د مَ دَّ شَ مُ

ةِ األُولَى : رَ قْ فِ ات الْ لمَ قيَّة كَ ظَةُ ذَلكَ في بَ حَ الَ كنُني مُ مْ ل التَّالِي يُ وَ دْ لِ في الْجَ بِالتَّأَمُّ وَ

ـةُ لمَ االْكَ دُ فيهَ دَّ شَ فُ الْمُ رْ ةالْحَ لمَ ةًأصلُ الْكَ حيحَ ا صَ تُهَ كتَابَ
ع رْ ة.الزَّ تْحَ فَ عَ الْ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ ايُ ، عَ ة.الزَّ تْحَ فَ عَ الْ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ ايُ ، عَ ة.الزَّ تْحَ فَ عَ الْ عُ مَ رْ زَ عالزْ رْ الزَّ
نَا بُّ ة.رَ مَّ عَ الضَّ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ بَاءُ ، عَ ة.الْ مَّ عَ الضَّ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ بَاءُ ، عَ ة.الْ مَّ عَ الضَّ بُنَاُ مَ بْ نَارَ بُّ رَ

ب حُ ة.السُّ مَّ عَ الضَّ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ ينُ ، عَ ة.السِّ مَّ عَ الضَّ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ ينُ ، عَ ة.السِّ مَّ عَ الضَّ بُ مَ حُ سُ بالسْ حُ السُّ
ل نَزِّ ة.يُ رَ سْ عَ الْكَ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ ايُ ، عَ ة.الزَّ رَ سْ عَ الْكَ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ ايُ ، عَ ة.الزَّ رَ سْ عَ الْكَ لُ مَ زِ نَزْ ليُ نَزِّ يُ
ينَا بِّ رَ ة.يُ رَ سْ عَ الْكَ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ بَاءُ ، عَ ة.الْ رَ سْ عَ الْكَ ُ مَ ةُ دَّ لَيه شَ بَاءُ ، عَ ة.الْ رَ سْ عَ الْكَ بِينَاُ مَ بْ رَ ينَايُ بِّ رَ يُ

النُّطْـق  ا في  رً ـرَّ كَ مُ تُـهُ  معْ د، إنْ سَ دَّ شَ ف مُ رْ ـلِّ حَ لَى كُ نْطَبـقُ عَ تَ ـةُ  الطَّريقَ ذه  هَ وَ

ف  ـرْ الْحَ ـة  كَ رَ حَ عَ  مَ ـهُ  قَ فَـوْ ةَ  ـدَّ الشَّ عُ  أَضَ وَ الْكتَـابَـة،  في  ةً  احدَ وَ ةً  ـرَّ مَ ـهُ  مُ سُ أرْ

ة هكــذا : ـدَّ ـتَ الشَّ ةُ تَحْ ـرَ ـسْ كَ الْ ة، وَ ـدَّ ـةُ فَـوقَ الشَّ مَّ الضَّ ـةُ وَ ـتْحَ فَ ر.. الْ ـرَّ كَ مُ الْ
(    ِّ              ُّ              َّ    )

ــظُ : حِ أُالَ وَ
هـيَ : ة الثَّانيَـة، وَ رَ ـقْ فِ رِ في الْ ضَ نِ األَخْ ـةَ باللَّوْ ـتُوبَ كْ مَ اتِ الْ لمَ كَ ـانيـًا : الْ ثَ

ا بَــار� ي�ا    كـِ     ذَ
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دُبُّ ُ يُّ ُ    لـِ عَ  

ـخٍّ فَ ـشٍّ    عُ  

فَ  رْ فْتُ أنَّ الْحَ رَ دْ عَ قَ عَ التَّـنْوين، وَ دٍ مَ دَّ شَ فٍ مُ رْ تْ بحَ تَهَ ا انْ ة منْهَ لمَ لَّ كَ دُ أنَّ كُ أَجِ
. ةُ دَّ يْه شَ لَ ا عَ احدً ا وَ فً ـرْ تَـبَان حَ كْ يُ اثلَين في النُّطْق وَ تَمَ ـيْن مُ فَ رْ نْ حَ ةُ عَ دَ عبَارَ دَّ شَ مُ الْ

ين  وِ التَّـنـْ عَ  مَ يـرِ  األَخِ فِ  ـرْ الْحَ قَ  فَوْ ةَ  دَّ الشَّ عُ  أَضَ نَـة  وَّ نـَ مُ الْ ات  لمَ كَ الْ ذه  في هَ وَ
لـي :        (    �             ُّ            ٍّ   ) ا يَ ـمَ كَ

كـي�ا)  (ذَ  : ينَ  التَّـنْوِ ألفُ  هُ  ـدَ بَعْ ـتَبُ  تُكْ نَا  هُ ـتْح  فَ بالْ ينَ  التَّـنْوِ نَّ  أَ ظَة  حَ الَ مُ عَ  مَ
ا). و(بَـار�

ـةِ  لِـمَ كَ ونُ إالَّ في آخـر الْ ـهِ الَ تَكُ اعِ ينِ بِأَنْـوَ عَ التَّـنْوِ ةَ مَ ـدَّ ظَـة أنَّ الشَّ حَ الَ ـعَ مُ مَ وَ
ـشٍّ ). يُّ ُ  -   عُ لـِ ي�ا    -  عَ كـِ ( ذَ

يـمُ : ـوِ التَّـقْ
ات التَّاليَة : لمَ كَ ته في الْ كَ رَ عَ حَ دَ مَ دَّ شَ مُ فَ الْ رْ دُ الْحَ دِّ أ - أُحَ

بِّحْ -     سَ انُ      مَّ بُّكَ       -       الرُّ رَ  

دُّ يَشُ      - ي  دِّ تَّى       -       جَ حَ   
نِ : نَوَّ مُ يْرِ الْ دِ غَ دَّ شَ مُ ، والْ نِ نَوَّ مُ دِ الْ دَّ شَ مُ فِ الْ رْ يْنَ الْحَ لي بَ ا يَ قُ فيمَ ب - أُفَرِّ

ا -      أُم� ـةُ  افَ رَ الزَّ  -            ُ ـرُّ ا     -     هِ ـو� جَ ا  -      أُم� ـةُ  افَ رَ الزَّ  -            ُ ـرُّ ا     -     هِ ـو� جَ ا  -      أُم� ـةُ  افَ رَ الزَّ  -            ُ

ـدَّ مَ -  قِـط�ا            -  يٍّ   لـِ ُ     -    وَ ظِـلُّ  ُ ظِـلُّ  ُ

ُ 

 

. ةُ دَّ يْه شَ لَ ا عَ احدً ا وَ فً ـرْ تَـبَان حَ كْ يُ اثلَين في النُّطْق وَ تَمَ ـيْن مُ فَ رْ نْ حَ ةُ عَ دَ عبَارَ دَّ شَ مُ .ُالْ ةُ دَّ يْه شَ لَ ا عَ احدً ا وَ فً ـرْ تَـبَان حَ كْ يُ اثلَين في النُّطْق وَ تَمَ ـيْن مُ فَ رْ نْ حَ ةُ عَ دَ عبَارَ دَّ شَ مُ .ُالْ ةُ دَّ يْه شَ لَ ا عَ احدً ا وَ فً ـرْ تَـبَان حَ كْ يُ اثلَين في النُّطْق وَ تَمَ ـيْن مُ فَ رْ نْ حَ ةُ عَ دَ عبَارَ دَّ شَ مُ .ُالْ ةُ دَّ يْه شَ لَ ا عَ احدً ا وَ فً ـرْ تَـبَان حَ كْ يُ اثلَين في النُّطْق وَ تَمَ ـيْن مُ فَ رْ نْ حَ ةُ عَ دَ عبَارَ دَّ شَ مُ الْ



15

ـةِ : ـابَ دِ في اإلجَ ـدَّ شَ مُ فِ الْ ـرْ يـدَ الْحَ دِ ، وأَطْـلُبُ تَحْ ئلَـةَ التَّاليَـةَ هُ األسْ جِّ أُوَ •
بُّكَ ؟ نْ رَ ١ - مَ

بُوعِ ؟ امِ األُسْ ل أيَّ مُ أوَّ ا اسْ ٢ - مَ

دُ ؟ بَرْ تَدُّ فيه الْ شْ ل الَّذي يَ صْ فَ مُ الْ ا اسْ ٣ - مَ

لِّيَ ؟ دْتَ أنْ تُصَ ا أَرَ لُ إذَ عَ فْ ا تَ اذَ ٤ - مَ

ـيْـرُ ). ة (خَ لمَ ـرُ ضدَّ كَ كُ ٥ - أَذْ

ريـبَـاتُ الـتَّـدْ

هيُّ ) فَ لُ (شَ ريبُ األوَّ هيُّ )التَّدْ فَ لُ (شَ ريبُ األوَّ هيُّ )ُالتَّدْ فَ لُ (شَ ريبُ األوَّ التَّدْ

ةُ ُ: ـدَّ ا شَ ـةٍ بِهَ لِمَ لِّ كَ هِ فِي كُ ـتـِ كَ رَ عَ حَ دَ مَ دَّ شَ مُ دُ الْ دِّ ، ثُمَّ أُحَ أُ اآلياتِ التَّاليَـةَ ـرَ أَقْ •
الفاتحة. {                           |  أ  - {                           |  أ  - {                           |

الفلق. {                              |ب - {                              |ب - {                              |

الماعون. {              |جـ - {              |جـ - {              |

الفجر. {      |  د  - {      |  د  - {      |

هيُّ ) فَ ريبُ الثَّانـي (شَ هيُّ )التَّدْ فَ ريبُ الثَّانـي (شَ هيُّ )ُالتَّدْ فَ ريبُ الثَّانـي (شَ التَّدْ

ـيْـرُ ). ة (خَ لمَ ـرُ ضدَّ كَ كُ ـيْـرُ ).ُ - أَذْ ة (خَ لمَ ـرُ ضدَّ كَ كُ  - أَذْ
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ا  بِطُـهَ أضْ وَ ةِ،  ـبُّورَ السَّ في  نةَ  لَـوَّ المُ اتِ  لِـمَ كَ الْ ـلُ  أنْـقُ ثُمَّ   ، يَـةَ التَّالـِ لَ  مَ الْجُ أ  ـرَ أقْ  •
ا : يـهَ دِ فـِ ـدَّ شَ مُ فِ الْ ـرْ ـرِ الْحَ عَ ذكْ ، مَ لِ كْ بالشَّ

امِ األمهات. ـدَ تَ أقْ ١ - الجنة تَحْ
. ورَ ـرُ مُ ي ينظم الْ وَ الرجل الَّذِ ٢ - الشرطي هُ

٣ - أنَا أحب الريـاضة البدنـية.

يُّ ) بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ التَّدْ

لِ : طْـرِ األوَّ لى مثَـالِ السَّ لِ عَ وَ ـدْ اغَ في الْجَ ـرَ فَ ملُ الْ أُكْ •
ــدَّ ـدُّعَ ـعُ ايَ ــد� عَ
تْ ـدَّ ................................................................مَ

ـقُـصُّ................................ ................................يَ

ـا................................................................ ك� دَ

ـجُّ................................ ................................يَحُ

دَ  ـدَّ شَ مُ فَ الْ ـرْ بِطُ الْحَ أَضْ ا، وَ ـتُـبُـهَ أكْ نَاسبَـةٍ وَ ـةٍ مُ لِمَ اغَ بِكَ ـرَ فَ ملُ الْ أُ، ثُـمَّ أُكْ ـرَ • أَقْ
ـيـحِ : حِ ـلِ الصَّ كْ ا بِالشَّ فِيهَ

ليُّ ) ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ ليُّ )التَّدْ ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ ليُّ )ُالتَّدْ ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ التَّدْ

لِيُّ ) سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ لِيُّ )التَّدْ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ لِيُّ )ُالتَّدْ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ التَّدْ
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. دِ جِ سْ مَ رَ في الْ جْ فَ ١ - ................................ الْ

. مٍ وْ لَّ يَ ةً كُ يْضَ عُ ................................ بَ ٢ - تَضَ
لِ ................................ . رُّ فِي فَصْ تَدُّ الْحَ شْ ٣ - يَ

. انِ نَ اإليمَ ٤ - ................................ مِ
دٍ. الَ أَوْ نْ أَبٍ وَ ................................ وَ ةُ مِ رَ نُ األُسْ وَّ تَكَ ٥ - تَ

ةِ ................................ . لَ جَ عَ في الْ ٦ - فِي التَّأنِّي ................................ وَ
ا وَ ........................ وَ .......................... . رً افِرُ ........................ بَحْ ٧ - يُسَ

ـنْوانُـهُ : ا عُ وعً ضُ وْ ـتُ مَ سْ رَ ) دَ يدُ اشِ األَنـَ ةُ وَ ـراءَ قِ فِي كِتَـابِ (الْ
ةٍ..  دَّ لَى شَ ي عَ ـتَـوِ اتٍ تَحْ لِـمَ تَّ كَ نْهُ سِ جُ مِ ـرِ تَخْ أَسْ .. وَ رَ ةً أُخْ ـرَّ هُ مَ انَـا)، أَقْرؤُ رَ هُ يَ (اللَّ

ي : لِ التَّالـِ وَ ـدْ بُوطَـةً فِي الْجَ ضْ اتِ مَ لِـمَ كَ ـتُـبُ الْ أكْ وَ

 َّ   ِّ  ُّ 
......................................................................................................

....................................................................

..................................

(ُ لِيُّ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ لِيُّ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ
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لَـةِ : مْ ي الْجُ ةٍ فـِ دَ دَّ ـشَ ـةٍ مُ لمَ لَّ كَ بِطُ كُ أَضْ ، وَ بَـةٍ نَاسِ ةٍ مُ يدَ ـفِ لَـةٍ مُ مْ ةٍ بِجُ ورَ ـلِّ صُ نْ كُ بِّرُ عَ •  أُعَ

(ُ لِيُّ نْزِ ابِعُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ لِيُّ نْزِ ابِعُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ

(١)
ـنْـظُـورُ ُ : ءُ ُ مَ ـالَ إمْ

ا،  ةِ فِيـهَ دَ دَّ شَ مُ وفِ الْ ـرُ ظَـةِ الْحُ حَ الَ عَ مُ ا مَ هَ اتـِ لِمَ مَ كَ سْ ـلُ رَ ـأَمَّ أَتَ أُ ما يأتي، وَ ـرَ •  أَقْ
ي(١) : تـِ اسَ ـرَّ ا فِي كُ تُـبُـهَ ثُـمَّ أَكْ

ا. (١) تُملى اآليات واألمثلةُ إمالءً منظورً

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

ُ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ ـوصُ ُنُـصُ ـوصُ ُنُـصُ
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أ  - {            | األعلى.

الفجر. {           |ب - {           |ب - {           |

. ينَ لِمِ سْ مُ يعَ الْ مِ بُّ جَ ُ أُحِ بِيُّ رَ .  عَ ينَ لِمِ سْ مُ يعَ الْ مِ بُّ جَ ُ أُحِ بِيُّ رَ .  عَ ينَ لِمِ سْ مُ يعَ الْ مِ بُّ جَ ُ أُحِ ُ لِمُ سْ ا مُ ُجـ -  أَنَ لِمُ سْ ا مُ ُجـ -  أَنَ
ا. ي� وِ ودِيُّ قَ عُ يُّ السُّ نْدِ الُ الْجُ زَ   د  -  الَ يَ

ا. د� ُ جِ ارُّ حَ ُ وَ ارُّ حَ ُ وَ ُ افُّ اءِ جَ رَ حْ نَاخُ فِي الصَّ مُ ُهـ  -  الْ افُّ اءِ جَ رَ حْ نَاخُ فِي الصَّ مُ ُهـ  -  الْ

(٢)
ـنْـظُـورُ ُ : ءُ ُ مَ ـالَ إمْ

ي : ـتـِ اسَ ـرَّ ا فِي كُ تُـبُـهَ ، ثُـمَّ أَكْ اتِ التَّـالِيَـةَ عبَـارَ أُ الْ ـرَ - أقْ
ـي  تَـهِ نـْ ويَ  ، سِ مْ الشَّ بِطُـلُوعِ  ارُ  هَ النـَّ أُ  ـبْـدَ يَ  ، ارِ هَ النـَّ وَ يْـلِ  اللَّ مـنَ  مُ  يَوْ الْ تَألَّـفُ  يَ

ا. هَ وبـِ ـرُ بغُ
. ـرُ صْ عَ الْ ـرُ ، وَ الظُّهْ بَـاحُ ، وَ يَ : الصَّ ارِ هِ هَ امُ النـَّ أقْسَ وَ

إلَى  ـرُّ  ويَستَمِ  ، الظَّـالمُ ـلُّ  يَحُ يْثُ  حَ  ، سِ مْ الشَّ ـيَابِ  غِ دَ  نـْ عِ أُ  يَـبْـدَ فَ  ، يْـلُ  اللَّ ا  أَمَّ
.(١) مـْسِ طُـلُـوعِ الشَّ

(٣)
يُّ ُ : (١) بَـارِ ـتـِ ءُ ُ اخْ ـالَ إمْ

(١) من كتاب المعلم.
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، أَوْ بِالْـيَاءِ اوِ ، أَوْ بِالْـوَ فِ ـةٍ بِاألَلـِ تُومَ خْ ـةُ أفْعالٍ مَ سُ الثَّالثُ : كِتَابَ رْ الدَّ

لَــةُ : ثـِ األمْ
. ابَـهُ وَ .ثَ ـهُ ابَ وَ و ثَ جُ ـرْ يَ ، وَ بَّـهُ لِمُ رَ سْ مُ و  الْ جُ ـرْ يَ ، وَ بَّـهُ لِمُ رَ سْ مُ و  الْ جُ ـرْ يَ ـو عُ ـدْ ـو  أ  - يَ عُ ـدْ ـو  أ  - يَ عُ ـدْ يَ

ا. ـهَ لْـفَ ي خَ ـرِ يَجْ ، وَ ةَ ـرَ كُ بُ الْ عِ ي الالَّ ـرِ يَجْ ، وَ ةَ ـرَ كُ بُ الْ عِ ي الالَّ ـرِ يَجْ ـي مِ رْ ـيب - يَ مِ رْ ـيب - يَ مِ رْ يَ
. لِّـمُ عَ مُ هُ الْ نـْ ى عَ ضَ ـرْ يَـازِ يَ تـِ نَ االمْ يـذُ مِ ى التِّـلْمِ ضَ ـرْ يَـازِ يَ تـِ نَ االمْ يـذُ مِ ى التِّـلْمِ ضَ ـرْ يَ نَـا ا دَ لَّـمَ جـ - كُ

ــظُ : حِ أُالَ

يَ : هِ ، وَ نَـةَ لَوَّ مُ اتِ الْ لِمَ كَ الْ

ي  ـذِ فُ الَّ ـرْ الْحَ ، وَ اوٍ ـةً بِوَ ـتُـومَ خْ ا مَ هَ نـْ ـةٍ مِ لِمَ لَّ كَ دُ كُ ـو) .. أجِ جُ ـرْ و - يَ عُ ـدْ أ - (يَ

.ُ ـومُ مُ ضْ اوِ مَ وَ ـبْـلَ الْ ُقَ ـومُ مُ ضْ اوِ مَ وَ ـبْـلَ الْ ُقَ
فُ  ـرْ الْحَ ، وَ يَـاءٍ ةً بـِ ـتُـومَ خْ ـةٍ مَ لِمَ لَّ كَ دُ كُ نَا أجِ ي) .. وهُ ـرِ ـي - يَجْ مِ ـرْ ب - (يَ

. طَـتَـانِ ـتَها نُـقْ يَـاءَ تَحْ ـظُ أَنَّ الْ .ُ، وأُالحِ طَـتَـانِ ـتَها نُـقْ يَـاءَ تَحْ ـظُ أَنَّ الْ .ُ، وأُالحِ طَـتَـانِ ـتَها نُـقْ يَـاءَ تَحْ ـظُ أَنَّ الْ ، وأُالحِ ورُ سُ كْ يَاءِ مَ بْـلَ الْ ي قَ ذِ ُالَّ ورُ سُ كْ يَاءِ مَ بْـلَ الْ ي قَ ذِ ُالَّ
فُ الَّذي  ـرْ الْحَ ، وَ فٍ تْ بِأَلـِ تمَ نَا) خُ ـةُ األولَى (دَ لمَ كَ ى) .. الْ ضَ ـرْ نَـا - يَ جـ - (دَ

.ُ ـتُـوحُ فْ فِ مَ ـبْـلَ األَلـِ ُقَ ـتُـوحُ فْ فِ مَ ـبْـلَ األَلـِ ُقَ
فِ  بْلَ األَلـِ فُ الَّذي قَ رْ الْحَ ، وَ ا بِأَلِفٍ ُ أَيْضً ـةُ ـتُـومَ خْ ى) مَ ضَ ـرْ ـةُ الثَّانيَةُ (يَ لمَ كَ الْ ُوَ ـةُ ـتُـومَ خْ ى) مَ ضَ ـرْ ـةُ الثَّانيَةُ (يَ لمَ كَ الْ ُوَ

طَـتَـيْـن  ا نُـقْ تَـهَ عْ تَحْ مْ نَضَ لَكنْ لَ يَاء () وَ ورةِ الْ يَاء (ُ بِصُ ورةِ الْ يَاء (ُ بِصُ ورةِ الْ ـةُ  بِصُ ـتُـوبَ كْ نَا مَ فُ هُ األَلـِ يَاء (، وَ ورةِ الْ ـةُ  بِصُ ـتُـوبَ كْ نَا مَ فُ هُ األَلـِ يَاء (، وَ ورةِ الْ ـةُ ُ بِصُ ـتُـوبَ كْ نَا مَ فُ هُ األَلـِ يَاء (ُ، وَ ورةِ الْ يَاء (ُ بِصُ ورةِ الْ ـةُ  بِصُ ـتُـوبَ كْ نَا مَ فُ هُ األَلـِ يَاء (، وَ ورةِ الْ يَاء (ُ بِصُ ورةِ الْ ـةُ ُ بِصُ ـتُـوبَ كْ نَا مَ فُ هُ األَلـِ ـةُ ُ، وَ ـتُـوبَ كْ نَا مَ فُ هُ األَلـِ ، وَ ـتُـوحُ فْ ُمَ ـتُـوحُ فْ ُمَ
.( ةِ اليَـاءِ ورَ لَى صُ ةُ ُ عَ ورَ صُ قْ ـفُ ُ مَ ذه (أَلـِ ى هَ مَّ تُسَ ُ.. وَ ا ألـفُ ذه (ألنَّهَ ى هَ مَّ تُسَ ُ.. وَ ا ألـفُ ذه (ألنَّهَ ى هَ مَّ تُسَ ُ.. وَ
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يـمُ : ـوِ التَّـقْ

ا : هَ ـنـْ ـةٍ مِ لمَ لِّ كَ فَ األخيـرَ منْ كُ ـرْ فُ الْحَ ـرَّ أتَعَ ، وَ اتِ التَّاليَةَ لمَ كَ أُ الْ ـرَ - أَقْ

و. حُ و      -      يَصْ بْدُ و      -      يَ نْمُ   أ  -  يَ
ا. عَ ا      -      دَ مَ ا      -      سَ حَ ب -  صَ

طِي. عْ طَى  -  يُ بْنِي      ،      أَعْ نَى  -  يَ جـ -  بَ
ةِ ( أ ) ؟ رَ اتُ فِقْ لِمَ تْ به كَ تِمَ ي خُ فُ الَّذِ رْ ا الْحَ ١ - مَ

ةِ (ب) ؟ رَ اتُ فِقْ لِمَ تْ به كَ تِمَ ي خُ فُ الَّذِ رْ ا الْحَ ٢ - مَ

ة (جـ) ؟ رَ اتِ في فِقْ لِمَ كَ يْنَ الْ يرِ بَ فِ األَخِ رْ قُ فِي الْحَ رْ فَ ا الْ فِ األَ مَ رْ قُ فِي الْحَ رْ فَ ا الْ َ مَ - ٣
ةٍ. فيدَ ةٍ مُ لَ مْ ا فِي جُ لُهَ مِ تَعْ أَسْ .. وَ ةً دَ احِ ةً وَ لِمَ ةٍ كَ رَ لِّ فِقْ تَارُ منْ كُ ٤ - أَخْ

ريـبَـاتُ الـتَّـدْ

هيُّ ) فَ لُ (شَ يبُ األوَّ رِ هيُّ )التَّدْ فَ لُ (شَ يبُ األوَّ رِ هيُّ )ُالتَّدْ فَ لُ (شَ يبُ األوَّ رِ التَّدْ

اوٍ  وَ ـةَ بـِ ـتُـومَ خْ مَ اتِ الْ لِـمَ كَ ا الْ هَ جُ منـْ ـرِ تَـخْ .. وأَسْ ـةً يحَ حِ ةً صَ اءَ أُ ما يأتي قـرَ ـرَ • أَقْ
فٍ : أَلـِ أَوْ بيَـاءٍ أَوْ بـِ

الليل. |              } - |              } - |              } ١
االنشقاق. |           } - |           } - |           } ٢

عبس. |      } - |      } - |      } ٣
لَـيْـه. ـلَى عَ عْ الَ يُ لُـو وَ عْ ـقُّ يَ ٤ - الْحَ
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ـا المسلمُ  هَ ومُ بـِ ـقُ تِي يَ ـالِ الَّ ـمَ ـضِ األعْ نْ بَعْ ـلٍ قَصيـرةٍ عَ مَ ـسِ جُ مْ ثُ في خَ ـدَّ - أتَحَ
ـاتٍ  لِمَ كَ لَى  عَ ي  يـثـِ ـدِ حَ ـلَ  تَمِ شْ يَ أَنْ  لَى  عَ  ... امِ ـرَ الْحَ د  جِ سْ مَ الْ فِي  والمسلمةُ 

. بِيَـاءٍ اوٍ وَ وَ بـِ ـةٍ بألـفٍ وَ ـتُـومَ خْ مَ

يُّ ) بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ التَّدْ

هيُّ ) فَ يبُ الثَّانـي (شَ رِ هيُّ )التَّدْ فَ يبُ الثَّانـي (شَ رِ هيُّ )ُالتَّدْ فَ يبُ الثَّانـي (شَ رِ التَّدْ

ي شِ مْ أَ        -        يَ يَ        -        رَ ضِ و        -        رَ كُ يَشْ
و. حُ مْ ا        -        يَ كَ و        -        شَ دُ نَّى    -        يَشْ تَمَ يَ

ثِ  ثَـالَ ي  فـِ ةِ  بُّـورَ السَّ فِي  ا  ـتَـهَ كِتَـابَ ـيـدُ  عِ أُ ثُـمَّ   ، ـةَ قَ ـابـِ السَّ ـاتِ  لِمَ كَ الْ أُ  ـرََ قْ أَ  -
. ـةٍ لِـمَ ـلِّ كَ نْ كُ ـيـرِ مِ فِ األَخِ ـرْ عِ الْحَ بَ نَـوْ سَ ـاتٍ حَ ـوعَ مُ جْ مَ

ليُّ ) ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ ليُّ )التَّدْ ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ ليُّ )ُالتَّدْ ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ التَّدْ

طْـرِ األَولِ : ثَـالِ السَّ لَى مِ اقِـصَ عَ ـلُ النـَّ ـمِ أُ وأُكْ ـرَ - أَقْ
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فٍ  ةٍ بِأَلـِ ـتُـومَ خْ ـةٍ مَ لِمَ لَى كَ ـةً عَ يَ ـتَـوِ حْ بَـةً مُ اسِ نـَ لَـةً مُ مْ ةٍ جُ ورَ ـلِّ صُ ـامَ كُ تُبُ أَمَ - أَكْ
يَـاءٍ : اوٍ أَوْ بـِ وَ أَوْ بـِ

ةُ ــورَ ـةُالصُّ ـلَ مْ الْـجُ

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

لِيُّ ) سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ لِيُّ )التَّدْ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ لِيُّ )ُالتَّدْ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ التَّدْ

ـري           :          يَـجْ ـرَ نُـوجَ ـدْ ـا            :          يَ نَ دَ
ـبْـنـي ـلُـو         ...............          :          يَ ـعْ          ...............          :          يَ

ـى                 :          ............... مَ ـا                 :          ...............             رَ              نَـمَ
ـعَـى ـسْ ـو         ...............           :          يَ ـمُ ـسْ          ...............          :          يَ

ـى                  :          ............... ا                    :          ...............             نَهَ              بَـدَ
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.......................................................................

.......................................................................

(ُ لِيُّ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ لِيُّ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ

ـاءِ : مَ ةُ الْ وعَ قَطْـرَ ضُ ـوْ أْتُ مَ ـرَ ) قَ يـدُ اشِ ـَ األَن ةُ وَ اءَ ـرَ قِ ي كِتَابِ (الْ - فـِ

 ، ـةٍ بيَـاءٍ ـتُـومَ خْ ـاتٍ مَ لِمَ بَـعَ كَ هُ أَرْ نـْ جُ مِ ـرِ تَخْ ، وأَسْ وعِ ضُ ـوْ مَ ةَ الْ اءَ يـدُ قِـرَ أ - أُعِ
. فٍ ةٍ بِأَلـِ ـتُـومَ خْ اتٍ مَ لِمَ بَـعَ كَ أَرْ وَ

. لَيـنِ قْ ءِ فِي حَ ـالَ ـةِ اإلمْ اسَ ـرَّ ـاني في كُ ـاتِ الثَّـمَ لِمَ كَ هِ الْ ذِ تُـبُ هَ ب - أَكْ

، ثُـمَّ  يَ دِ نـْ لَـةٍ منْ عِ مْ ا فِي جُ ـهَ عُ أَضَ ، وَ ةً ة واحدَ لمَ لٍ كَ قْ ـلِّ حَ نْ كُ ج - أَختَـارُ مِ
ي. تـِ اسَ ـرَّ تَيْـن فِي كُ لَ مْ تُـبُ الْجُ أكْ
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لِ  وَ ـدْ الْجَ في  ـةَ  طْلُوبَ الْمَ اتِ  لِمَ الكَ جُ  ـرِ تَخْ أَسْ ا،  يْـضً أَ ق  ابـِ السَّ وعِ  ضُ وْ الْمَ نَ  مِ  - د 
ـا : تُـبُهَ أَكْ ي وَ التَّـالـِ

طْـلُـوبُ ـاتُالْمَ مَ ـلـِ الْكَ

. ةِ تْحَ فَ عَ الْ ُ مَ ُ ةُ ُ ةُ دَّ ا شَ تَـانِ فِيهمَ لِمَ ١ - كَ

. ةِ مَّ عَ الضَّ ُ مَ ُ ةُ ُ ةُ دَّ ا شَ مَ تَـانِ فِيهِ لِمَ ٢ - كَ

ةِ. رَ سْ عَ الْكَ ُ مَ ُ ةُ ُ ةُ دَّ ا شَ مَ تَـانِ فِيهِ لِمَ ٣ - كَ

(ُ لِيُّ نْزِ عُ (مَ ابـِ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ لِيُّ نْزِ عُ (مَ ابـِ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ

ثُـمَّ   ، بِيَـاءٍ أَوْ  اوٍ  وَ بـِ أَوْ  فٍ  بِأَلـِ ةٍ  ـتُـومَ خْ مَ نَاسبَـةٍ  مُ ـةٍ  لمَ بكَ التَّـاليَ  اغَ  ـرَ فَ الْ ـلُ  مِ أُكْ  -
يـلٍ : مِ ـطٍّ جَ تِي بِخَ اسَ ـرَّ لَـةً إلَى كُ امِ ـلَ كَ مَ ـلُ الْجُ أنْـقُ

. هِ مِ اللَّ لْبي، وأَقُولُ : بِسْ وءَ بِقَ ضُ وُ ١ - .................... الْ

. رِ نْكَ مُ نِ الْ وفِ وَ .................... عَ رُ عْ مَ رُ بالْ أمُ لِمُ يَ سْ مُ ٢ - الْ

. رَ ثْمِ تُ يْ .................... وَ ةَ كَ لَ حُ .................... النَّخْ الَّ فَ ٣ - الْ

الَى. عَ نَ اللهِ تَ احَ مِ اكِرُ وَ .................... النَّجَ ٤ - الطَّالِبةُ تُذَ

. ظَائِرِ ودُ إلَى الْحَ ابَ ثُمَّ تَعُ شَ يَةُ األعْ اشِ مَ ٥ - .................... الْ
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(١)
ـنْـظُـورُ ُ : ءُ ُ مَ ـالَ إمْ

ُ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ ـوصُ ُنُـصُ ـوصُ ُنُـصُ

ا  إذَ تَّى  حَ األَشجـار،  يْنَ  بَ ـي  ـتَـفِ يَخْ ـدُ  األَسَ وَ ـي،  اعِ ـرَ مَ الْ في  ى  عَ تَرْ نُ  الَ ـزْ غُ الْ

ـا،  هَ ا منـْ ـدً احِ سَ وَ ـتَـرِ فْ ـتَّـى يَ ـةٍ حَ عَ رْ و بسُ ـدُ عْ ـذَ يَ أخَ ا، وَ ـهَ لْفَ و خَ ـدُ عْ ـذَ يَ أخَ ا، وَ ـهَ لْفَ و خَ ـدُ عْ يَ  ـرَ هُ جَ بَتْ منـْ ـتَـرَ اقْ ـرَ هُ جَ بَتْ منـْ ـتَـرَ اقْ ـرَ جَ

. ـيْـدِ ا الصَّ ـذَ .بِهَ ـيْـدِ ا الصَّ ـذَ ـي بِهَ تَـفِ كْ يَ ، وَ رينـهِ ـبُـهُ إلَى عَ حَ ـي ثُمَّ يَسْ تَـفِ كْ يَ ، وَ رينـهِ ـبُـهُ إلَى عَ حَ ـي ثُمَّ يَسْ تَـفِ كْ يَ

ا. هَ اءَ جَ لُ هِ ا، وأتَـأمَّ نَـةَ فِيهَ لَـوَّ مُ ـات الْ لِمَ كَ ـظُ الْ حِ أُالَ ، وَ ـةَ ابِقَ ـةَ السَّ قطْعَ أُ الْ ـرَ أ - أَقْ

. ـةِ لِّمَ لِّـمِ والمعَ ء المعَ ـالَ نْ إمْ ي مِ ـتـِ اسَ ـرَّ لَـةً فِي كُ امِ ـةَ كَ طْعَ قِ تُـبُ الْ ب - أَكْ
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(٢)

يـكُ : ـالَ الدِّ قَ

ي ؟! ـنـِّ اسِ مِ ـضُ النـَّ ـو بَعْ كُ ا يَشْ ـاذَ ي لِمَ رِ الَ أَدْ

اللَّـهُ  ـهُ  مَ حِ رَ ي  بـِ أَ تِ  وْ صَ نْ  عَ ا  نـً سْ حُ يَقـلُّ  الَ  وَ ا،  ـد� جِ  ُ يـلُ مِ جَ ي  تـِ وْ صَ أَنَّ  عَ  ُمَ يـلُ مِ جَ ي  تـِ وْ صَ أَنَّ  عَ  ُمَ

ـي. يَـاحِ لَـى صِ ـرِ عَ جْ فَ ةِ الْ ـالَ ـمْ لِصَ هِ مِ اسُ منْ نَـوْ حـُو النـَّ يَصْ ـالَـى، وَ عَ تَ

لَـبُ  الثَّعْ ـمَ  جَ فَهَ  ، ـاحَ صَ وَ ـيْـهِ  احَ نـَ بِجَ فَ  فْـرَ رَ وَ يْـه  يْـنـَ عَ يـكُ  الدِّ ـضَ  مَ أَغْ ثُـمَّ 

. ـرَ جَ ـهِ وَ ـمِ ـهُ بفَ كَ سَ أَمْ ـيْـهِ وَ لَ عَ

(٣)

يُّ ُ : (١) بَـارِ ـتـِ ءُ ُ اخْ ـالَ إمْ

(١) من كتاب المعلم.
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ـةِ لمَ عُ : نَـقْـط الْـيَـاء فـي آخـرِ الْكَ ابـِ سُ الـرَّ رْ الـدَّ

ـةُ : ـثـلَ األمْ
ي تَـنـِ أَعْ ، وَ هِ ـتـِ لَى نَظَـافَ افـظُ عَ ي، أُحَ تَـنـِ أَعْ ، وَ هِ ـتـِ لَى نَظَـافَ افـظُ عَ ي، أُحَ تَـنـِ أَعْ ي يْـتـِ ي فِي بَ تـِ ـرَ عَ أُسْ ي عليّ أَعيشُ مَ مِ أَنَا اسْ

. يـهِ ةِ فـِ ودَ جُ وْ مَ يَـاءِ الْ بِاألَشْ
إلَى  غِـي  ويُصْ غِـي  ويُصْ غِـي  يُصْ ـيِّ سِ رْ كُ الْ قَ  فَـوْ ـنَا  امَ أمَ لـسُ  يَجْ ا  نَ الـدُ وَ وَ ي،  انـِ وَ إخْ عَ  مَ بُ  عَ وألْ

. ـاعِ يَ ذْ مِ ـبَـارِ منَ الْ األخْ

ــظُ : حِ أُالَ
هـيَ : ـة وَ ابقَ ـة السَّ قطْعَ نَـةَ في الْ لَـوَّ مُ اتِ الْ لمَ كَ الْ

غِي] يِّ - يُصْ سِ رْ كُ انِي - الْ وَ تَـنِي - إخْ يْـتِي - أَعْ تِي - فِي - بَ رَ ي عليّ - أُسْ مِ [اسْ
ـثَـالً  ي) مَ مِ ـةُ (اسْ لِمَ يَـاءِ (ي)، فَكَ فُ الْ ـرْ وَ حَ ا هُ يعً مِ ا جَ يـرَ فيـهَ فَ األخِ ـرْ دُ أنَّ الْحَ أجِ

ـبُ مـنْ : ا . س . م . ي .. كَّ ـتَـرَ تَ
ي أنْ  نـِ كِنـُ مْ ، ويُ طَـتَـيْـنِ تَـهُ نُقْ عُ تَحْ كَ نَضَ لـِ ، ولذَ وطَـةِ قُ نـْ مَ وفِ الْ ـرُ يَـاءُ منَ الْحُ الْ وَ

سِ : رْ اتِ الـدَّ لِـمَ ا في بَقـيَّـةِ كَ ذَ  هَ أَرَ
غِـي] غِـي - يُصْ ي - يُصْ ـيِّ سِ ـرْ كُ ـيِّ - الْ سِ ـرْ كُ يِّ - الْ ي انـِ وَ ي - إخْ انـِ وَ ي - إخْ ي تَـنـِ ي - أعْ تَـنـِ ي - أعْ ي يْـتـِ ي - بَ يْـتـِ ي - بَ ي ي - فـِ ي - فـِ ي تـِ ـرَ ي - أُسْ تـِ ـرَ ي - أُسْ ي[علـي[علـي

. طَـتَـانِ ا نُـقْ تَـهَ ـةٍ تَحْ لمَ ـلِّ كَ ي أتَتْ في آخر كُ تـِ يَـاءُ الَّ الْ فَ
ونُ  ةِ يَكُ يَاءِ األخيرَ بْلَ الْ ي قَ ذِ فَ الَّ رْ ظْتُ أنَّ الْحَ حَ ا الَ يِّدً سِ جَ رْ اتِ الدَّ لمَ لْتُ كَ أمَّ وْ تَ لَ وَ

ـةِ : ابِقَ ـاتِ السَّ لمَ كَ لِّ الْ ا في كُ ـورً سُ كْ مَ
ي - يصغِـي - يصغِـي ] ـيِّ ـيِّ - الكرسِ يِّ - الكرسِ ي ي - إخوانـِ ي - إخوانـِ ي ي - أعتنـِ ي - أعتنـِ ي ي - بيتـِ ي - بيتـِ ي ي - فـِ ي - فـِ ي ي[أسرتـِ ي[أسرتـِ
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هيُّ ) فَ لُ (شَ يبُ األوَّ رِ هيُّ )التَّدْ فَ لُ (شَ يبُ األوَّ رِ هيُّ )ُالتَّدْ فَ لُ (شَ يبُ األوَّ رِ التَّدْ

يـمُ : ـوِ التَّـقْ
ـصُ  نْقُ يَ ا  مَ ـرُ  كُ أَذْ وَ  ،ُ ـاءُ  يَ ا  هَ ـرُ آخِ تِي  الَّ ـةَ  لِمَ كَ الْ د  ـدِّ ، وأُحَ التَّالِيَـةَ اتِ  لِمَ كَ الْ أُ  ـرَ أَقْ  •

ا : يَـاءِ فِيـهَ فُ الْ ـرْ حَ
. الـدِ ـتَّـى  -  النَّـادِ  -  وَ ى  -  حَ ـى  -  إلَـى  -  فـِ ـامِ ـى  -  سَ مِ ـرْ ـى  -  يَ يسَ عِ

يـبَـاتُ رِ الـتَّـدْ

ئِلَـةِ : ن األَسْ يبُ عَ أُ النَّشيدَ التَّـالي(١)، ثُمَّ أُجِ ـرَ • أَقْ
ي طْلَـبـِ ـي مَ ــا لـِ ــقَ قَّ ـــدْ حَ قَ أَبــــِي   ــــي وَ ا ألُمِّ ـــرً ــكْ شُ
ـــتُـــبِ كُ الْ هِ وَ ــــرِ ــي ذِكْ فـِ ــا   ـــمَ هِ ـــي بـِ ــــى إلـَهِ صَّ وَ

ـــتْ عَ رَ ي وَ يــرِ ــرِ تْ سَ ــزَّ هَ تْ   ـعَ ضَ ــدْ أَرْ ـنْ قَ مَ ا لـِ ـرً ـكْ شُ

ــي تـِ وَ ـــدْ قُ ي وَ ـــدِ شِ ـــرْ مُ وَ ةِ   ـــرَ ــي األُسْ اعِ رَ ا لـِ ــرً ــكْ شُ
ـــي أَبـِ ــــي وَ ـايَ أُمِّ ــيْــنـَ عَ ــي   ــتـِ ــجَ ــهْ ــي مُ أُمِّ ـي وَ أَبـِ

ي ؟ ـنـِّ ـرَ مِ كْ ـقَّ أَبـي الشُّ تَحَ ا اسْ ـاذَ ١ ـ  لِمَ
ا. هَ ـدِ لَ لَى وَ الِ األُمِّ عَ ـضَ أَفْـضَ ـرُ بَعْ كُ ٢ ـ  أَذْ

. ةَ بيَاءٍ تُومَ خْ مَ اتِ الْ لمَ كَ يد الْ نَ النَّشِ جُ مِ رِ تَخْ ٣ ـ  أَسْ

(١) من كتاب القراءة والمحفوظات للصف الرابع االبتدائي - الفصل الدراسي األول.
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ة بيَـاء. ـتُـومَ خْ مَ ى الْ نـَ سْ ـاء اللَّـه الْحُ مَ ـةً مـنْ أسْ سَ مْ ـرُ خَ كُ • أَذْ

يُّ ) بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ يُّ )التَّدْ بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ يُّ )ُالتَّدْ بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ التَّدْ

هيُّ ) فَ يبُ الثَّانـي (شَ رِ هيُّ )التَّدْ فَ يبُ الثَّانـي (شَ رِ هيُّ )ُالتَّدْ فَ يبُ الثَّانـي (شَ رِ التَّدْ

ليُّ ) ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ ليُّ )التَّدْ ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ ليُّ )ُالتَّدْ ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ التَّدْ

ا  تُـبُـهَ ـتْ بيَـاء، ثُـمَّ أَكْ تمَ ـة خُ لِمَ ـلِّ كَ لَى كُ فُ عَ أَتَعـرَّ ، وَ يَـةَ اتِ التَّـالـِ عبَـارَ أُ الْ ـرَ • أَقْ
ةِ : ـبُّـورَ فـِي السَّ

ي. ـابـِ حَ ُ مـنْ أصْ ثيـرُ عِـيَ كَ ـحَ مَ نَجَ ـفِّ الثَّانـي إلَى الثَّالث، وَ ـتُ منَ الصَّ حْ ُأ - نَجَ ثيـرُ عِـيَ كَ ـحَ مَ نَجَ ـفِّ الثَّانـي إلَى الثَّالث، وَ ـتُ منَ الصَّ حْ ُأ - نَجَ
. قـيِّ ـرْ ـانب الشَّ يِّ منَ الْجَ بـِ ـرَ عَ ليـج الْ لَى الْخَ دِي تُطِـلُّ عَ ب - بـالَ

اها. حَ حِّ ةِ ليُصَ لِّمَ لِّمِ والمعَ عَ ـةَ لِلْمُ اسَ رَّ كُ طـي الْ أُعْ تَبـي، وَ كْ لَى مَ ـعُ كتَابي عَ ج - أضَ

اتٍ  لـمَ كَ لَى  عَ ي  ابـِ ـوَ جَ تَملَ  يَشْ أنْ  لَى  عَ  ، التَّالـيَـةِ ئلَـةِ  األسْ ـنِ  عَ ـةً  كتَابَ يبُ  أُجِ  •
ـاءُ ُ : ـا يَ هَ آخـرُ

نا ؟ ـيْـرَ افـحُ غَ ١ - بمَ نُصَ
.........................................................................................................           
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اتَ ؟ ـوَ ـعُ األصْ مَ ا نَسْ ـاذَ ٢ - بمَ
.........................................................................................................           

الـدة ؟ ـا الـوَ أخَ الد ؟ وَ ـا الـوَ ـي أخَ مِّ ا نُسَ ـاذَ ٣ - مَ
.........................................................................................................           

ـاصميـنَ ؟ تَخَ مُ ـيْـنَ الْ ـمُ بَ ـكُ ن الَّـذي يَحْ ٤ - مَ
.........................................................................................................           

لَّـمَ ؟ سَ يْه وَ لَ لَّى اللّـهُ عَ ول صَ سُ ابَـة الـرَّ حَ دِ صَ حَ مٍ ألَ ـرِ اسْ دَ ذكْ ولُ عنـْ ا نَـقُ اذَ ٥ - مَ
.........................................................................................................           

لِيُّ ) سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ لِيُّ )التَّدْ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ لِيُّ )ُالتَّدْ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ التَّدْ

ـةُ ُ بيَـاءٍ : تُومَ خْ ـةٌ مَ لِمَ ا كَ فيهَ بَـةً وَ نَاسِ لَـةً مُ مْ ة جُ ورَ لِّ صُ ـامَ كُ ـتُـبُ أمَ •  أَكْ

.......................................................................

.......................................................................
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.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

(ُ لِيُّ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ لِيُّ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ

..( ـالِ ـمَّ عُ يـدُ الْ يـدِ (نَشِ األنَـاشِ ة وَ اءَ قـرَ ـتُ في كتَابِ الْ سْ رَ •  دَ
ـلـي : ا يَ ـمَّ يبُ عَ ، ثُـمَّ أُجِ ـرَ ةً أخْ ـرَّ ؤهُ منْ كتَابي مَ ـرَ أَقْ

يَـاء، ثُمَّ  ـالْ نْتَـهيَـةَ بَ مُ ـاتِ الْ لمَ كَ ) الْ ـارُ جَّ النـَّ حُ وَ ـالَّ فَ ـهُ (الْ الَ ا قَ جُ مـمَّ ـرِ تَخْ أ ـ أَسْ
اغ التَّـالـي : ـرَ فَ ا في الْ ـتُـبُـهَ أَكْ
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(ُ لِيُّ نْزِ عُ (مَ ابـِ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ لِيُّ نْزِ عُ (مَ ابـِ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ

................................................................................................................

................................................................................................................

فـي  ـةَ  طْـلُـوبَ مَ الْ ـاتِ  لـمَ كَ الْ  ( يـعُ مِ الْجَ وَ ادُ  ـدَّ (الْحَ الـَهُ  قَ ـا  مَّ مِ جُ  ـرِ تَـخْ أَسْ  - ب 
ا : تُـبُـهَ أَكْ ل التَّـالـي، وَ وَ ـدْ الْجَ

طْـلُـوبُ ـةُالْمَ لمَ طْـلُـوبُالْكَ ـةُالْمَ لمَ الْكَ
يَـاءِ بالْ  ُ ـدُّ مَ ـا  بهَ  ُ ـدُّ مَ ـا  بهَ  ُ ُ ـةُُُ لمَ ُكَ ـةُُُ لمَ ةُكَ ريَّ مَ ـا (ال) القَ ُ بِهَ ـةُ لِمَ ُكَ ـةُ لِمَ ُكَ
فِ ُ بِاألَلـِ ـدُّ ـا مَ ُ بِهَ ـدُّ ـا مَ ُ بِهَ ُ ـةُُُ لِمَ ُكَ ـةُُُ لِمَ سيَّةُكَ مْ ا (ال) الشَّ ُ  بِهَ ـةُ لِمَ ُكَ ـةُ لِمَ ُكَ

ةِ مَّ عَ الضَّ ُ مَ ةُ دَّ ا شَ ةِ بِهَ مَّ عَ الضَّ ُ مَ ةُ دَّ ا شَ ةِ بِهَ مَّ عَ الضَّ ُ مَ ُ ةُ لِمَ ُكَ ةُ لِمَ ُُكَ ـةُ تُوحَ فْ ُ مَ ـةُ تُوحَ فْ ُ مَ ُ ا تـاءُ ُ بِهَ ا تـاءُ ُ بِهَ ُ ـةُ لِمَ ُكَ ـةُ لِمَ ُكَ
ةِ رَ سْ عَ الْكَ ُ مَ ةُ دَّ ا شَ ةِ بِهَ رَ سْ عَ الْكَ ُ مَ ةُ دَّ ا شَ ةِ بِهَ رَ سْ عَ الْكَ ُ مَ ةُُ دَّ ا شَ ةُُ بِهَ دَّ ا شَ ةُ بِهَ لِمَ ُكَ ةُ لِمَ ُُكَ بُوطَـةُ رْ ُ مَ بُوطَـةُ رْ ُ مَ ُ ـاءُ ا تَ ُ بِهَ ـاءُ ا تَ ُ بِهَ ُ ـةُ لِمَ ُكَ ـةُ لِمَ ُكَ

لَى أَنْ  ؛ عَ زلِ ـنـْ مَ الٍ فـي الْ ـمَ ـا أَقُـومُ به مـنْ أَعْ ـنْ بَعْض مَ طُـرٍ عَ ـةَ أَسْ عَ بَ تُبُ أَرْ •  أَكْ
ةٍ بـيَـاء. ـتُـومَ خْ ـاتٍ مَ لمَ لَى كَ ي عَ اتـِ تَملَ عبَارَ تَشْ

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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(١)
ـنْـظُـورُ ُ : ءُ ُ مَ ـالَ إمْ

ـةَ بيَـاءٍ  ـتُومَ خْ مَ اتِ الْ لمَ كَ فُ الْ ـرَّ أَتَعَ ا، وَ ـمَ انيَهُ عَ مُ مَ هَّ فَ أَتَ يْن التَّاليَيْن، وَ أُ النَّصَّ ـرَ •  أَقْ
ـل إمـالءً : صْ فَ ي في الْ ـتـِ اسَ ـرَّ ـيْـنِ في كُ ـتُـبُ النَّصَّ ا، ثُـمَّ أَكْ مَ هُ ـلٍّ منـْ في كُ

اهُ : صَ فُ عَ ُ يَصِ ابـيُّ رَ الَ أعْ اهُ :) قَ صَ فُ عَ ُ يَصِ ابـيُّ رَ الَ أعْ اهُ :) قَ صَ فُ عَ ُ يَصِ ١)
ا  يْـهَ لَ ـدُ عَ تَمِ أعْ ـنَمي، وَ لَى غَ ا عَ ـشُّ بهَ أَهُ ابَّـتي، وَ ا دَ وقُ بهَ أَسُ تـي، وَ الَ ا لصَ هَ ـزُ كُ أرْ

.(١) ـرَ آربُ أخْ ا مَ ليَ فيهَ ائي، وَ ـدَ َعْ ا ألِ هَ أعدُّ ، وَ بَ ا الْكـالَ أتَّـقي بهَ ي، وَ شْ مَ في الْ
ن. جْ بَـاقَ الهِ ـرَ سِ ضُ ة، أريدُ أَنْ أحْ ـاضَ يَ ـبِّي للـرِّ رفُ حُ ي : أَنْتَ تَعْ لْتُ : أَبـِ (٢) قُ

ا ولَـدي. هُ يَ ـاءَ اللَّ عي إنْ شَ ـونُ مَ تَكُ ، سَ رفُ ذَلكَ ا أعْ الَ األَبُ : أنَ قَ
انِ سبَاقِ يْـدَ ـهُ إلَى مَ عَ الدي مَ ني وَ ذَ أخَ ض.. وَ ـرْ عَ مُ الْ وْ اءَ يَ جَ وَ

.(٢) ميـالً ـا جَ مً ـوْ ـانَ يَ كَ ، وَ ـيْـلِ الْخَ ـنِ وَ جْ هِ الْ

(٢) 

يُّ ُ : (٣) بَـارِ ـتـِ ءُ ُ اخْ ـالَ إمْ

ُ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ ـوصُ ُنُـصُ ـوصُ ُنُـصُ

(١) جواهر األدب - جـ ١ (وصف العصا) [بتصرف] - ص ٣٦٩ .
(٢) من كتاب القراءة واألناشيد للصف الثالث االبتدائي - الفصل الدراسي األول (بتصرف).

(٣) من كتاب المعلم.
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ةِ ــارَ ـاءِ اإلشَ مَ ـةُ أَسْ تَـابَ ـسُ : كـِ ـامِ سُ الخَ رْ الـدَّ

ـةُ : ـثـلَ األمْ

ي. ا كِـتَـابـِ ـذَ هَ

ي. ـتـِ اسَ ـرَّ هِ كُ ـذِ هَ

. بَـانِ ـذَّ هَ نِ مُ ـالَ انِ طِفْ ـذَ هَ

. ـبَـانِ لْعَ لَـتَـانِ تَ اتَـانِ طفْ هَ

. تَـبَـةِ كْ مَ ُ فِي الْ بُ ُ طُـالَّ بُ ُ طُـالَّ ءِ الَ ـؤُ هَ

.ُ ـاعُ جَ ُ شُ ـاعُ جَ ُ شُ ُ يُّ دِ ـنـْ ُ جُ يُّ دِ ـنـْ ُ جُ كَ لـِ ذَ

ــظُ : حِ أُالَ

ة  ـارَ مُ في اإلشَ ـدَ ـتَـخْ ُ  تُسْ ـاءُ مَ ـة هي أسْ ابقَ ثلَـة السَّ نَـةَ في األمْ لَـوَّ مُ ـات الْ لمَ كَ ُأَنَّ الْ ـاءُ مَ ـة هي أسْ ابقَ ثلَـة السَّ نَـةَ في األمْ لَـوَّ مُ ـات الْ لمَ كَ ُأَنَّ الْ
إلَى  نُشيـرَ  نُريـدُ أنْ  ـا  مَ دَ ا عنـْ منـَ ـالَ ا في كَ هَ ولُ نَـقُ ا  ـنـَ ص؛ ألنَّ خْ يء أوْ الشَّ إلَى الشَّ

ة). ـارَ ـاءُ اإلشَ مَ ـى : (أسْ مَّ ا تُسَ لذَ يَّـن؛ وَ عَ ـيءٍ مُ شَ
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ق : رَ نِ األزْ نَـةَ باللَّـوْ لَـوَّ مُ ةِ الْ ـارَ اء اإلشَ مَ ـا أَنْطِـقُ أسْ مَ عنْدَ وَ
( ء - ذَلكَ الَ ؤُ ان - هَ ذَ ذه - هَ ا - هَ ذَ (هَ

ـا مـثْـلَ : هَ م منـْ ـلِّ اسْ ل منْ كُ ف األوَّ ـرْ ـدَ الْحَ ـدٍّ باأللـف بَعْ ـودَ مَ جُ حـظُ وُ أُالَ
ـاذه ... ا ...، هَ ـاذَ هَ

. ـتَـبُ كْ الَ يُ ـطْ وَ قَ ـرُ في النُّطْـق فَ ظْـهَ ـدُّ يَ مَ ا الْ ـذَ وهَ
. ـتَـبُ كْ يُ طَـقُ وَ نـْ ـاء يُ ـهَ ـدَ الْ ـدُّ بَـعْ مَ الْ ـاتَـان) فَ ة (هَ ـارَ ـمُ اإلشَ ا اسْ أمَّ

يــمُ : ـوِ التَّـقْ
اءَ  مَ اسيَّة.. وأستخدمُ أسْ رَ تي الدِّ رَ جْ يَاتِ حُ تَوَ حْ ة منْ مُ تَلفَ خْ يَاءَ مُ •  أُشيرُ إلَى ستَّةِ أشْ

ا فِي هذا الدرس. تُهَ لَّمْ عَ تي تَ ة الَّ ارَ اإلشَ

يـبَـاتُ رِ الـتَّـدْ

هيُّ ) فَ لُ (شَ يبُ األوَّ رِ هيُّ )التَّدْ فَ لُ (شَ يبُ األوَّ رِ هيُّ )ُالتَّدْ فَ لُ (شَ يبُ األوَّ رِ التَّدْ

اسـبِ : ـنـَ مُ ةِ الْ ـارَ ـمِ اإلشَ امِ اسْ ـدَ ـعَ استخْ ةٍ، مَ ـورَ ـلِّ صُ ـمَ كُ ـرُ اسْ كُ • أَذْ
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هيُّ ) فَ يبُ الثَّانـي (شَ رِ هيُّ )التَّدْ فَ يبُ الثَّانـي (شَ رِ هيُّ )ُالتَّدْ فَ يبُ الثَّانـي (شَ رِ التَّدْ

ـارةِ : ـاءِ اإلشَ مَ نْ أسْ ا مِ ا فيهَ ـر مَ كُ أَذْ ، وَ ـاتِ التَّاليَـةَ أُ اآليَ ـرَ • أَقْ
قريش. |             } - |             } - |             } ١

{                  |  - {                  |  - {                  | النازعات. ٢

المزمل. |                            } - |                            } - |                            } ٣

اإلنسان. |                              } - |                              } - |                              } ٤

الحج (١٩). |             } - |             } - |             } ٥
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لَـةَ  مْ الْجُ ـتُب  أَكْ ثُـمَّ   .. التَّـاليَـةِ اتِ  لمَ كَ الْ عَ  مَ ـنَاسبَ  مُ الْ ةِ  ارَ اإلشَ مَ  اسْ دمُ  تَخْ أسْ •
ة : ـبُّـورَ املَـةً في السَّ كَ

. مٍ دَ ةُ قَ رَ ١ - ........................................... كُ
.ُ يذُ ذِ ُ لَ يذُ ذِ ُ لَ ُ امُ ُ طَعَ امُ ُ طَعَ ........................................... - ٢

. تَانِ ثْمرَ رتَان مُ جَ ٣ - ........................................... شَ
. ةِ سَ رَ دْ مَ ائِي بالْ قَ دِ ٤ - ........................................... أصْ
نَا. لُ نْزِ يدُ مَ بَعِ بْنَى الْ مَ ٥ - ........................................... الْ

يُّ ) بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ التَّدْ

ليُّ ) ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ ليُّ )التَّدْ ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ ليُّ )ُالتَّدْ ابِعُ (فَصْ يبُ الرَّ رِ التَّدْ

ةٍ : فيدَ ةٍ مُ لَ مْ ا فِي جُ م منْهَ لَّ اسْ عُ كُ ، ثَمَّ أضَ ةٍ تَلفَ خْ ةٍ مُ اءِ إشارَ مَ ةَ أَسْ عَ بَ ميل أَرْ طٍّ جَ تُبُ بخَ •أَكْ
ةِ ـارَ ـمُ اإلشَ ةُاسْ ـفـيـدَ ـةُ الْمُ ـلَ مْ الْجُ

........................ - ١.........................................................................

........................ - ٢.........................................................................

........................ - ٣.........................................................................

........................ - ٤.........................................................................
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لـي : ا يَ ـمَّ ـالـي مِ ـانِ الْخَ كَ مَ اسبَـةً في الْ ـنـَ ـةً مُ لمَ عُ كَ أضَ •
ـوَ يُشـيـرُ  هُ بِيـهِ وَ ـالَ ألَِ قَ ، وَ انِ ـيَـوَ ُ إلَى ................................. الْحَ عـيـدُ بَ سَ هَ ُذَ عـيـدُ بَ سَ هَ ُذَ

ـاصِ : ـفَ ................................. األَقْ

ـكَ .............................، لـِ ذَ ـكَ ُ، وَ لـِ ذَ ـكَ ُ، وَ لـِ ذَ ، وَ افَـــةُ رَ ُ زَ افَـــةُ رَ ُ زَ ، وَ ُ، وَ ُ، وَ ............................. ـــدُ ا أَسَ ــذَ ُهَ ـــدُ ا أَسَ ــذَ ُهَ

 ، بَـطَّـتَــانِ  ....................................... وَ   ، نِ االَ ــزَ غَ  ..................................... وَ 

ونَ  طْعِمُ ُ يُ ـالُ ُ أَطْفَ ـالُ ُ أَطْفَ ، وَ ُ، وَ ُ، وَ ................................. ُ قُطْـبـيُّ ُ قُطْـبـيُّ ُ ُ دُبُّ ُ دُبُّ وَ .................................

ةِ. ـيْـرَ بُحَ ي الْ ـكَ فـِ مَ السَّ

لِيُّ ) سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ لِيُّ )التَّدْ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ لِيُّ )ُالتَّدْ سُ (فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ التَّدْ
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. اضـحٍ ـطٍّ وَ تي بخَ اسَ ـرَّ ا في كُ تُـبُـهَ ، ثُمَّ أَكْ ـلَ التَّالـيَـةَ مَ الْجُ ـاتِ وَ أُ اآليَ ـرَ أ - أقْ
. تَـبْـتُ ا كَ ةِ فيمَ ـارَ ـاءِ اإلشَ مَ ـتَ أسْ عُ خـط�ا تَحْ ب - أضَ

حيح. ـل الصَّ كْ ا بالشَّ هَ ـةَ منـْ ادسَ لَـةَ السَّ مْ طُ الْجُ بـِ ج - أضْ

الملك. |          } - |          } - |          } ١

المطففين. |       } - |       } - |       } ٢
ـتَان. ـتِّـحَ تَفَ تَـان مُ دَ رْ اتَـان وَ ٣ - هَ

ـالي. خَ ـي وَ ـمِّ ن عَ ـالَ جُ ان الرَّ ـذَ ٤ - هَ
. ـهُ ـاهُ وأمَّ طِيع أبَ ـدُ يُ ا الولَ ذَ ٥ - هَ

يـارة.  هـذه السَّ ٦ - أخي خالـد اشتَـرَ

(ُ لِيُّ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ لِيُّ نْزِ ادِسُ (مَ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ

(ُ لِيُّ نْزِ عُ (مَ ا بـِ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ لِيُّ نْزِ عُ (مَ ا بـِ يبُ السَّ رِ ُ)التَّدْ

ي .. ـعَ أَبـِ ) مَ ـارِ ـضَ وقَ الْخُ تُ (سُ رْ زُ
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ـا  ، أستخـدمُ فيـهَ ـوقِ يَـات السُّ ـتَـوَ حْ ن مُ ـل عَ مَ ـسَ جُ مْ ميل خَ ـطٍّ جَ ـتُـبُ بخَ •  أَكْ
ةِ : ــارَ ـاءِ اإلشَ ـمَ ـضَ أَسْ بَعْ

............................................................................................................. -

............................................................................................................. -

............................................................................................................. -

............................................................................................................. -

............................................................................................................. -

ُ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ ـوصُ ُنُـصُ ـوصُ ُنُـصُ

(١)
ـنْـظُـورُ ُ : ءُ ُ مَ ـالَ إمْ

ـذه  هَ ، وَ بِ ـذْ عَ ـاءِ الْ ـمَ ا الْ ـذَ ـودُ بهَ ـاءُ تَجُ مَ ذه السَّ ـالَـى ! فَهَ عَ مَ اللَّه تَ ظَـمَ نِعَ ا أعْ مَ
ا. ـارً نَـهَ ـيْـالً وَ ان لَ نيـرَ ان يُ ـرَ ـمَ قَ ان الْ ـذَ هَ الءِ النَّاس، وَ ـؤُ ُ لهَ ـولُ لُ ضُ ذَ ُاألرْ ـولُ لُ ضُ ذَ ُاألرْ

ـةِ ؟ قطْعَ هِ الْ ـذِ ـنِ فِي هَ يْ ـرَ مَ قَ ودُ بِالْ صُ قْ مَ ا الْ أ - مَ
ـولُ ُ ؟ لُ بُ - ذَ ـذْ عَ ـنَى : الْ عْ ا مَ ب - مَ

. ـةِ قطْعَ ـرْ فِي الْ كَ مْ تُـذْ  لَ ـرَ ـمٍ أُخْ ثَ نِعَ ـرُ ثَالَ كُ ج - أَذْ
. ةِ لِّمَ لِّمِ والمعَ عَ ءِ المُ الَ ءِ منْ إمْ الَ ةِ اإلمْ اسَ ـرَّ ةً فِي كُ لَ امِ ةَ كَ ابقَ ةَ السَّ طْعَ قِ تـبُ الْ د -  أَكْ
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(٢)
ـنْـظُـورُ ُ : ءُ ُ مَ ـالَ إمْ

ا، ثُـمَّ  ـهَ ـمِ سْ ـةَ رَ يقَ طَرِ ـا وَ ةِ فيهَ ـارَ ـاءَ اإلشَ مَ فُ أسْ ـرَّ أَتَـعَ ، وَ ـةَ التَّالـيَـةَ قطْعَ أُ الْ ـرَ •  أَقْ
ـةِ : لِّـمَ لِّـمِ والمعَ عَ ءِ المُ ـالَ نْ إمْ املَـةً مِ ـةَ كَ قطْعَ تُـبُ الْ أَكْ

ـلِ  ـصْ فَ الْ إلَـى  ـة  سَ رَ ـدْ مَ الْ ـديـرُ  مُ هُ  ـذَ أَخَ فَ  ، ـيـدٍ عِ سَ هِ  ـنـِ ابْ ـةَ  سَ رَ دْ مَ  ُ ـازمُ حَ ُزارَ  ـازمُ حَ ُزارَ 
ـهُ : ـالَ لَ قَ وَ

تَـانِ  افـذَ النـَّ ـاتَـانِ  هَ وَ  ، لِ فـَصْ الْ ةُ  ـبُّـورَ سَ هِ  ـذِ هَ وَ  ، يَّـةِ بـِ ـرَ عَ الْ ـةِ  اللُّغَ لِّـمُ  عَ مُ ا  ـذَ هَ
ءُ  ـالَ مَ ـيـذُ زُ مِ ءِ التَّـالَ الَ ـؤُ هَ ، وَ صـِفُ قْ مَ لـكَ الْ ذَ ، وَ ـةِ سَ رَ ـدْ مَ ـبِ الْ لْعَ لَى مَ ن عَ تُطِـالَّ

. ـيـدٍ عِ كَ سَ ـنـِ ابْ

(٣)

يُّ ُ : (١) بَـارِ ـتـِ ءُ ُ اخْ ـالَ إمْ

(١) من كتاب المعلم.
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ـةُ (١) عَ ـائـِ ئـيَّـةُ الشَّ ـالَ طَـاءُ اإلمْ ـادِسُ : (أ) األَخْ سُ السَّ رْ الـدَّ

طَـأُ ابُالْخَ وَ ــاحُالصَّ اإليـضَ

اءُ نَقيُّن. مَ ا الْ ذَ ُ.هَ ُ نَقـيُّ ُ نَقـيُّ ..............
التَّنْوين  عَ  مَ ُ ُةُ ُةُ دَّ شَ ا  يْهَ لَ عَ ةُ  األخيرَ يَاءُ  الْ

م. بالضَّ

ـهُ الَ ـلُ مَ جُ ـدَّ الرَّ عَ

. ـد� عَ
ا. ـد� .............. عَ

تْح  فَ عَ التَّنْوين بالْ دُ ُ  مَ دَّ شَ فُ األخيرُ مُ رْ دُ ُالْحَ دَّ شَ فُ األخيرُ مُ رْ ُالْحَ
. ينِ تَاجُ إلَى ألفِ التَّنْوِ يَحْ فَ

بُو رَ يضُ يَشْ ـرِ مَ الْ
. اءَ وَ الـدَّ

بُ ....... رَ ........ يَشْ
ُ ـدُّ مَ ا  هَ دَ بَعْ يْسَ  لَ وَ  ُ ـدُّ مَ ا  هَ دَ بَعْ يْسَ  لَ وَ  ُ ُ ةُ مَّ ضَ ا  يْهَ لَ عَ ءُ  بَا لْ ُا ةُ مَّ ضَ ا  يْهَ لَ عَ ءُ  بَا لْ ُا

او. ـوَ بالْ

شـى قطَـارُ يَمْ الْ
ـة. عَ ـرْ بسُ

شي ........ يَاء........ يَمْ تَ الْ طَـتَـيْن تَحْ عُ نُـقْ ضْ يَجبُ وَ

ويُّ بَـدَ ـا الْ عَ ـرْ يَ

. امَ ـنـَ األغْ
ى ............... عَ رْ يَاء.يَ ة الْ ورَ تَبُ بصُ تُكْ ةُ ُ فَ ورَ صُ قْ نَا مَ األلفُ هُ

سـىُّ ـرْ كُ سـيُّالْ رْ كُ يَاء.الْ تَ الْ طَـتَـيْن تَحْ عُ نُـقْ ضْ يَجبُ وَ

يَاء.فـيفـى تَ الْ طَـتَـيْن تَحْ عُ نُـقْ ضْ يَجبُ وَ

ـىَ ضِ ـيَرَ ضِ يَاء.رَ تَ الْ طَـتَـيْن تَحْ عُ نُـقْ ضْ يَجبُ وَ
(١) يضع املعلم واملعلمة يف هذا الدرس خطة مناسبة لتالميذهم وطبيعة أخطائهم مع االستعانة باجلدولني (أ) و (ب) . ينظر 

(كتاب املعلم) ملزيد من التفصيل والتوضيح .
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طَـأُ ابُالْخَ وَ ــاحُالصَّ اإليـضَ

لِّى لِّييُصَ يَاء.يُصَ تَ الْ طَـتَـيْن تَحْ عُ نُـقْ ضْ يَجبُ وَ

لَّي لَّىصَ تَاجُصَ ةُ ُ فَال تَحْ ورَ صُ قْ ذه ألف مَ هَ
طَـتَـيْن. إلَى نُـقْ

ا اذَ اهَ ذَ .هَ تَبُ كْ الَ يُ نْطَقُ وَ اء يُ هَ دَ الْ عْ دُّ بَ مَ الْ

ان اذَ انهَ ذَ .هَ تَبُ كْ الَ يُ نْطَقُ وَ اء يُ هَ دَ الْ عْ دُّ بَ مَ الْ

ء الَ اؤُ ءهَ الَ ؤُ .هَ تَبُ كْ الَ يُ نْطَقُ وَ اء يُ هَ دَ الْ عْ دُّ بَ مَ الْ

الِكَ لِكَذَ .ذَ تَبُ كْ الَ يُ نْطَقُ وَ ال يُ دَ الذَّ عْ دُّ بَ مَ الْ

كنَّ .لَكنَّالَ تَبُ كْ الَ يُ نْطَقُ وَ م يُ دَ الالَّ دُّ بَعْ مَ الْ

ان مَ حْ الرَّ بْدُ نعَ مَ حْ الرَّ بْدُ .عَ تَبُ كْ الَ يُ نْطَقُ وَ دَ الْميم يُ عْ دُّ بَ مَ الْ

ُ انُ رْ ُقُ انُ رْ ُُقُ آنُ رْ ُقُ آنُ رْ .ُقُ قَ األَلِفِ ا فَوْ هَ عُ دِّ نَضَ مَ ةُ الْ مَ الَ عَ
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(ب)
ــة (١) دِيَّ ـرْ ـطَـاءِ الفَ يـبِ األَخْ وِ لُ تَصْ وَ ـدْ جَ

طَـأُ ابُالْخَ وَ طَـأُالصَّ ابُالْخَ وَ الصَّ

(١) يسجل التلميذ والتلميذة أخطاءمها اإلمالئية من أول الفصل الدرايس . 
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طَـأُ ابُالْخَ وَ طَـأُالصَّ ابُالْخَ وَ الصَّ
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(١)
ـرُّ  تَسُ  ُ ـةُ نَظَّـمَ مُ ا  ديقـَتُـهَ حَ وَ  ،ُ ـةُ نَظَّـمَ مُ ا  ديقـَتُـهَ حَ وَ  ،ُ ُ ـيَّـةُ صحِّ  ُ ـيَّـةُ صحِّ  ُ ُ ـةُ اسعَ وَ ا  اتُـهَ ـرَ جُ حُ ـتُنـَا..  سَ رَ دْ مَ ـذه  ُهَ ـةُ اسعَ وَ ا  اتُـهَ ـرَ جُ حُ ـتُنـَا..  سَ رَ دْ مَ ـذه  ُهَ

ي  ـتـِ ونَظَـافَ ي  بَـتـِ اظَ وَ لِمُ ـبُّونَنـي  يُحِ ـيـعُ  مِ والْجَ تـي،  سَ رَ ـدْ مَ ـبُّ  أحِ أنَـا   ، ـسَ فْ النـَّ
ادِي. هَ ـتـِ واجْ

ـلِـي : ا يَ ـمَّ ـيـبُ عَ ، ثُـمَّ أُجِ ـحٍ اضِ ـوعٍ وَ مُ سْ تٍ مَ وْ ـةَ بصَ طْعَ قِ أُ الْ ـرَ •  أقْ
تي. سَ رَ دْ ةَ مَ ديقَ أ - أصفُ حَ

يعُ ؟ مِ ا يُحبُّنِي الْجَ اذَ ب - لمَ

ثَـة. ا الثَّـالَ اعهَ ات بأنْوَ كَ رَ عَ الْحَ ةُ ُ مَ دّ ا شَ ـاتٍ فيهَ لمَ ثِ كَ تَ ثَـالَ ط�ا تَحْ عُ خَ جـ - أَضَ

يَـاءٍ. ةٍ بـِ ـتُومَ خْ اتٍ مَ لِمَ ث كَ تَ ثَالَ يْنِ تَحْ طَّ عُ خَ د - أَضَ

ـلِ : كْ بُـوطٍ بالشَّ ضْ مَ اضحٍ وَ طٍّ وَ لِـي بِخَ ا يَ ـةَ فِيمَ طْعَ قِ تُبُ الْ هـ - أَكْ

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

ةٍ اتٍ قَصيـرَ بَـارَ ـةُ عِ عُ : كتَـابَ ابـِ سُ السَّ رْ الـدَّ

ا ـتُـهَ اسَ بَـقَـتْ دِرَ اتِ الَّتـي سَ ـارَ ـهَ يعَ الْمَ مِ ـنُ جَ مَّ تَضَ تَ
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(٢)
. ـوَ مُ ـنـْ ـيْ تَ ـارَ كَ ذه األشجَ قي هَ ارعُ يَسْ ـزَ مُ   أ  - الْ

. ـتَـاءِ لِ الشِّ صْ اءِ لفَ ـذَ غِ ـعِ الْ مْ ى لجَ عَ تَسْ ، وَ اطٍ نَشَ لَـةُ بجـدٍّ وَ ـلُ النَّمْ مَ ب - تَعْ

ـبَاح. ـلَّ صَ ق كُ ـرِ مسُ تُـشْ جـ - الشَّ

ا : ـتُـبُـهَ أَكْ ، وَ يَـةَ ـاتِ التَّـالـِ لِـمَ كَ ـةِ الْ قَ ابـِ اتِ السَّ بَـارَ عِ نَ الْ جُ مِ ـرِ تَخْ الً - أسْ أَوَّ

................................................... : ـة   تْحَ فَ عَ الْ ُ مَ ةُ ـدَّ ا شَ ـةً بهَ لمَ ُ - كَ ةُ ـدَّ ا شَ ـةً بهَ لمَ ُ - كَ ١

................................................... : ـعَ التَّنْويـن   ُ مَ ةُ ـدَّ ا شَ ـةً بهَ لمَ ُ - كَ ةُ ـدَّ ا شَ ـةً بهَ لمَ ُ - كَ ٢

................................................... : ـةً بيَـاءٍ    ـتُـومَ خْ ةً مَ لمَ ٣ - كَ

................................................... : ـةً بألـفٍ    ـتُـومَ خْ ـةً مَ لمَ ٤ - كَ

................................................... : اوٍ    ةً بـوَ ـتُـومَ خْ ـةً مَ لمَ ٥ - كَ

................................................... : ةٍ      ــارَ ـمَ إشَ ٦ - اسْ

................................................... : ـة    يَّ ـرِ مَ قَ ) الْ ٧ - كلمـةً بها (الْ

يحِ : حِ لِ الصَّ كْ ا بِالشَّ بِطُهَ ، ثُمَّ أَضْ يلٍ مِ طٍّ جَ ةَ الثَّـالِثَـةَ (ج) بِخَ بَـارَ عِ تُـبُ الْ ـانيًـا - أَكْ ثَ

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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(٣)
ةٍ : فـيـدَ ـلَـةٍ مُ مْ ـةٍ في جُ لِـمَ ـلَّ كَ ـعُ كُ ـلِـي، ثُـمَّ أَضَ ا يَ ي بمَ دِ ـنـْ ـنْ عِ ي مِ •  سآتـِ

طْـلُـوبُ ـةُالْمَ لمَ ـةُالْكَ ـلَ مْ الْجُ

 ُ ةُ ـدَّ شَ ا  فيهَ   ُ ةُ ـدَّ شَ ا  فيهَ   ُ ُ ـةُ لمَ ُكَ ـةُ لمَ ُكَ

. مِّ عَ الضَّ مَ
...............................................................................

 ُ ةُ ـدَّ ا شَ ُ  فيـهَ ةُ ـدَّ ا شَ ُ  فيـهَ ُ ـةُ لمَ ُكَ ـةُ لمَ ُكَ

. رِ سْ عَ الْكَ مَ
...............................................................................

عَ  ُ  مَ ةُ ـدَّ ا شَ عَ  فيهَ ُ  مَ ةُ ـدَّ ا شَ عَ  فيهَ ُ  مَ ُ ةُ لمَ ُكَ ةُ لمَ ُكَ

تَيْن. تْحَ فَ التَّنْوين بالْ
...............................................................................

ُ ــةُ ـتُـومَ خْ ُ مَ ــةُ ـتُـومَ خْ ُ مَ ُ ـةُ لمَ ُكَ ـةُ لمَ ُكَ

. باأللـفِ
...............................................................................

ُ تُومُ خْ ان مَ مُ إنْسَ ُاسْ تُومُ خْ ان مَ مُ إنْسَ ُاسْ
.  بيَـاءٍ

...............................................................................

دَ  دُّ بَعْ مَ ةٍ فِيه الْ ارَ مُ إشَ اسْ
. نْطَقُ يُ تَبُ وَ كْ اءِ يُ هَ الْ

...............................................................................

  ُ ولُ صُ ـوْ ُ مَ ولُ صُ ـوْ ُ مَ ُ ـمُ ُاسْ ـمُ ُاسْ
يْن. مَ تَبُ بِالَ كْ يُ

...............................................................................
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(٤)
اتِ فـي  ـبَـارَ عِ ـلُ الْ ، ثُـمَّ أَنْـقُ ـبَ اسِ ـنـَ مُ ةِ الْ ـارَ ـمَ اإلشَ اغِ التَّـالي اسْ ـرَ فَ ـعُ في الْ • أَضَ

ي : ـتـِ اسَ ـرَّ كُ

. بَعيدِ نَع الْ صْ مَ ن في .................... الْ الَ مَ عْ ن يَ الَ جُ  أ   - .................... الرَّ

. الِ جَ عَ .................... الرِّ ثَتْ مَ دَ تي حَ ةُ الَّ ب - .................... الْقصَّ

. امُ سَّ ا .................... الرَّ مَ هُ مَ سَ تَان رَ ورَ ج  - .................... الصُّ

(٥)
ي : تـِ ـرَ ـنْ أُسْ ةٍ عَ فـيـدَ ـمـلٍ مُ مـْسَ جُ ـتُـبُ خَ ي :• أَكْ تـِ ـرَ ـنْ أُسْ ةٍ عَ فـيـدَ ـمـلٍ مُ مـْسَ جُ ـتُـبُ خَ ي :• أَكْ تـِ ـرَ ـنْ أُسْ ةٍ عَ فـيـدَ ـمـلٍ مُ مـْسَ جُ ـتُـبُ خَ أَكْ

......................................................................................................... - ١

......................................................................................................... - ٢

......................................................................................................... - ٣

......................................................................................................... - ٤

......................................................................................................... - ٥
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(٦)
ا : تُـبُـهَ ، ثُـمَّ أَكْ ـبَـةِ اسِ ـنـَ مُ ـةِ الْ لِـمَ كَ ةٍ بِالْ ـورَ لِّ صُ ـتَ كُ اغَ تَحْ ـرَ فَ ـلُ الْ مِ • أُكْ

ة. امَ مَ قُ وقِ الْ نْدُ اخَ ........ صُ سَ ........... األوْ انِ رَ اهِ انِ مَ بَّاحَ ........................ سَ

اءِ وَ ............ مَ تَسلُ بالْ غْ ............. يَ .ُ يفُ ُ. ظَرِ يفُ ُ. ظَرِ ا ........................... ذَ هَ

انِ ................ ورَ فُ صْ ................ عُ . مٍ وْ لَّ يَ دَ .............. كُ .............. يَ
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الً : أَوَّ

النجم. أ - {                        |
ه احبـِ دَ صَ ـانًـا بَعْ مَ ى زَ بْقَ طُّ يَ ب - الْخَ

فُونُ دْ ضِ مَ تَ األرْ طِّ تَحْ احبُ الْخَ صَ وَ      
. ـةِ بَ اع التُّـرْ ـيـع أَنـوَ مِ ـو في جَ مُ نـْ ـةُ تَ يَّ بَـرِّ بَاتَـاتُ الْ ه النـَّ ذِ جـ - هَ

. يقَ فـِ مُ التَّـوْ هُ و لَ جُ ، نَرْ يَـاضيِّ لِكَ النَّادي الـرِّ بُونَ إلَى ذَ هَ ـذْ بَابُ يَ ء الشَّ الَ ـؤُ د - هَ
. ـرَ ةً أُخْ ـرَّ ي مَ لـِ اوِ حَ ى وَ ضَ ا مَ لَى مَ ي عَ مِ دَ ـنـْ ا أختي الَ تَ هـ - يَ

ـانـيًـا : ثَ

ـاعُ ـجَ يُّ الشُّ بـِ الصَّ
ا  لَـمَّ فَ  ، ـبُـونَ لْعَ يَ بْـيَـان  لَى صِ هُ عَ ـنـْ اللَّـهُ عَ يَ  ضِ طَّاب رَ الْخَ ـرُ بنُ  مَ ـةُ عُ ليفَ الْخَ ـرَّ  مَ

ـرُ : ـمَ ـهُ عُ الَ لَ ـقَ ا، فَ احـدً بـي�ا وَ ا إالّ صَ ميـعً وا جَ هُ فَـرُّ أوْ رَ
كَ ؟ ـابـِ حَ ـعَ أصْ ا مَ ـذَ اهَ بْ يَ ـرُ ـمْ تَهْ ا لَ ـاذَ - لمَ

يُّ : ـبـِ ـالَ الصَّ قَ فَ
. ـافَـكَ ا  فَأخَ مً ـرِ جْ ـنْ مُ ـمْ أكُ لَ ، وَ ـِعَ لَكَ سّ ـةً فَـأوَ يِّـقَ ـتْ ضَ يْـسَ ـذه الطَّريـقُ لَ - هَ

ـرُ : ـمَ ـالَ عُ قَ فَ
صٍ  خْ ا في شَ ـمَ ـهُ اعُ تمَ قـلُّ اجْ ـتَـان يَ فَ اتَـان الصِّ ُ، هَ ذَكـيُّ صٍ  وَ خْ ا في شَ ـمَ ـهُ اعُ تمَ قـلُّ اجْ ـتَـان يَ فَ اتَـان الصِّ ُ، هَ ذَكـيُّ صٍ  وَ خْ ا في شَ ـمَ ـهُ اعُ تمَ قـلُّ اجْ ـتَـان يَ فَ اتَـان الصِّ ُ، هَ ُ ـاعُ جَ يَّ شُ ـنـَ ابُ ُ- أنْتَ يَ ـاعُ جَ يَّ شُ ـنـَ ابُ ُ- أنْتَ يَ

. ـظَـكَ ـفَ ـالَى أنْ يَحْ هَ تَـعَ ـو اللَّ عُ إنِّـي أدْ ، وَ احـدٍ وَ
صٍ  خْ ا في شَ ـمَ ـهُ اعُ تمَ قـلُّ اجْ ـتَـان يَ فَ اتَـان الصِّ ُ، هَ

. ـظَـكَ ـفَ ـالَى أنْ يَحْ هَ تَـعَ ـو اللَّ عُ إنِّـي أدْ ، وَ احـدٍ وَ
صٍ  خْ ا في شَ ـمَ ـهُ اعُ تمَ قـلُّ اجْ ـتَـان يَ فَ اتَـان الصِّ ُ، هَ

(٧)
ُ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ يَّـةُ ئـِ ُ  إمـالَ ـوصُ ُنُـصُ ـوصُ ُنُـصُ
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الً : أوَّ
١ - صحيح البخاري - اإلمام البخاري، دار القلم / بيروت ١٩٨٧م.

٢ - صحيح مسلم - اإلمام مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي ١٩٧٢م.

٣ - سنن الترمذي - اإلمام الترمذي، دار الفكر ١٩٨٣م.

٤ - مسند اإلمام أحمد - اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار المعارف / مصر ١٩٤٩ - ١٩٨٠م.

٥ - جواهر األدب - أحمد الهاشمي، دار الفكر.

ثَـانـيًــا :
ل والثَّاني والثَّالث االبتدائيَّة. فوف األوَّ تب (القراءة واألناشيد) للصُّ ١ - كُ

. ابع االبتدائيِّ فِّ الرَّ ٢ - كتاب (القراءة والمحفوظات) للصَّ
. فِّ الثَّالث االبتدائيِّ ٣ - كتاب (الفقه والتَّوحيد) للصَّ

وص الْكتَـاب اجـعُ نُـصُ ـرَ مَ
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